
A Abril premia os projetos e produtos com foco ambiental 
  
Revista Casa Claudia divulga práticas de arquitetura e design ecológicos.  
 
Simplicidade sem rusticidade, qualidade estética, conforto térmico, tecnologia e adequação à 
cultura local. Esses são alguns dos itens que nortearam a avaliação dos projetos arquitetônicos e 
de produtos contemplados com a terceira edição do Prêmio Planeta Casa, uma iniciativa da revista 
Casa Claudia, da Editora Abril. A entrega dos prêmios foi realizada na noite de ontem, no Museu 
de Arte Moderna (MAM), em São Paulo.  
 
Com o objetivo de difundir os conceitos da construção e arquitetura sustentáveis, o prêmio está 
em sua terceira edição e abrange cinco categorias: ações sociais, que recompensam iniciativas de 
empresas e organizações não-governamentais; produtos, que estimulem a adoção de novos 
padrões de produção e consumo; projeto arquitetônico; design de interiores e projeto de produto, 
desenvolvido por estudante.  
 
De acordo com Silvia Farias, diretora de redação da revista Casa Claudia, o prêmio foi criado em 
função do interesse dos leitores em sistemas para economia de água e energia elétrica, e que está 
se expandindo rumo à adoção de novos materiais, mais ecoeficientes. "A arquitetura sustentável 
está saindo do experimental e se tornando acessível ao mercado. O prêmio tem o objetivo de 
levar essas informações para o consumidor", explica.  
 
A observação do trabalho de institutos, ONGs e acadêmicos inspiraram a definição das categorias. 
Uma delas, a Ação Social, premia algumas dessas iniciativas. Neste ano, os finalistas foram 
oficinas de artesanato, usina de triagem e reciclagem de papel, extração de óleos essenciais da 
região amazônica, além de uma cidade autosustentável no meio do cerrado goiano. Como 
empresa, foi contemplada a Ecoleo, primeira revenda de madeiras certificadas com o selo do 
Forest Stewardship Council (FSC) da América Latina, localizada em São Paulo.  
 
A categoria Produtos premia as inovações que já chegam ao mercado imbuídos do conceito de 
sustentabilidade e ganho ambiental. Nesse quesito, se enquadra a nova linha de refrigeradores 
Glass Line da Bosch, marca da BSH Continental, que utilizam o gás R600a (isobutano) como 
substituto dos gases que contém flúor e carbono, danosos à camada de ozônio (ver matéria nesta 
página). O novo fluido refrigerante possui maior eficiência energética e permite uma economia de 
até 3% no consumo doméstico de energia.  
 
Outro destaque são as telhas feitas a partir de embalagens longa-vida, projeto da Tetra Pak com 
o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT). Além de serem mais leves e 
proporcionarem maior conforto térmico, as telhas custam cerca de 25% a menos do que os 
modelos tradicionais.  
 
Algumas das inovações não chegam aos mercados massificados, mas podem ser encontrados em 
lojas especializadas. O Casa Planeta premiou ainda inventos como o Ecofogão. Inspirado no 
tradicional fogão a lenha, comum no interior do País, foi desenvolvido em aço pelo engenheiro 
florestal Rogério Miranda. Vem com módulo, tubulação e chaminé e tem como alvo as famílias que 
vivem no meio rural. O ventilador de teto Spirit 203 Led, criação do estúdio Indio da Costa 
Design, possui desenho diferenciado que garante uma performance 30% maior do que os 
convencionais. É fabricado em policarbonato 100% reciclável.  
 
"Há menos de cinco anos, não havia nada do gênero no mercado e hoje já temos projetos inteiros 
baseados no conceito de sustentabilidade ambiental", afirma Silvia. "Já é possível desenvolver um 
projeto com recursos para economizar água e energia e usando materiais como madeira 
certificada e material de demolição", diz.  
 



A arquiteta Beatriz Meyer foi a vencedora da categoria Projeto Arquitetônico. A profissional 
inspirou-se em casas de colonos bandeirantes do século XVIII, que tinham como características o 
desenho quadrado e as amplas varandas. Usou madeira certificada extraída por uma comunidade 
de manejo de Rondônia e aquecimento de água por energia solar. "A construção sustentável 
mostra que é possível rever nossos padrões de consumo, e torná-los mais conscientes", finaliza 
Silvia.  

 
 
Leia Mais 
 
Setin inova com residenciais ISO 14001 
  
Cada vez mais comum na indústria, a certificação de qualidade ambiental, ISO 14001, chega ao 
setor de construção e incorporação e promete projetos focados nos preceitos da construção 
sustentável. A Setin foi a primeira incorporadora da América Latina a obter a certificação, e fará, 
ainda neste mês, os seis primeiros lançamentos com esse viés na capital paulista.  
 
A empresa investiu R$ 50 mil no processo de certificação, que começou em dezembro de 2003 e 
foi concluída em julho deste ano. A partir de agora, todas as obras da construtora serão 
permeadas com o conceito da sustentabilidade ambiental. "Poderíamos ter a certificação com um 
só projeto, ou certo núme ro de obras. Mas optamos por certificar toda a empresa. Todas as obras 
daqui para frente serão ISO 14001", ressalta Antonio Setin, diretor da Setin.  
 
O enfoque ambiental começa na prospecção do terreno - se houver contaminação do solo por 
resíduos industriais, o local passa por tratamento. Na etapa do projeto executivo, são planejados 
sistemas para economia de água e eficiência energética, com tratamento de efluentes e reuso da 
água, equipamentos que controlam vazão, e aquecimento solar em complemento à energia 
elétrica convencional.  
 
Numa construção ISO 14001, o canteiro de obras também tem que rever seus padrões, com 
diminuição dos níveis de ruído, poeira, uso de água e do desperdício de materiais. Os resíduos da 
construção são segregados e depois enviados à destinação final, em aterro licenciado. Foram 
necessários treinamentos com todos os colaboradores para a assimilação dos novos padrões.  
 
De acordo com Antonio Setin, uma edificação sustentável não pode ser mais cara em comparação 
à convencional, e este foi o principal desafio enfrentado pela construtora. "Se custar mais caro, 
não poderíamos vender mais caro, pois não seríamos competitivos. Temos que ser ISO 14001 
dentro do preço do mercado. ", afirma. O diretor garante que, na média, o preço de uma 
construção sustentável acaba sendo equivalente ao de uma obra convencional. "Conseguimos 
economizar nas tubulações, caixas d‘água, no menor desperdício de materiais, de água e energia 
elétrica. Gastamos mais com equipamentos, como redutores de vazão, chuveiros e torneiras 
especiais", explica.  
 
No final deste mês, a Setin fará o lançamento dos seis primeiros empreendidos dentro do conceito 
de construção sustentável. Serão condomínios residenciais, de dois e três dormitórios, nos bairros 
paulistanos de Santana, Barra Funda, Saúde, Cambuci e Ipiranga.  
 
"O conceito de construção sustentável não é moda. É o reconhecimento de que nossa atividade é 
invasiva e danosa ao meio ambiente", afirma Setin. "É um processo continuado, que não se 
encerra", acrescenta.  
 



 
 
Gazeta Mercantil – 16/9/2004 


